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ÖZET
Amaç: Bu çalışmada sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme ve
çevre hakkında bilgi düzeyi ile Akdeniz diyetine uyumlarını değerlendirmek amaçlandı.
Yöntemler: Bu çalışma kesitsel tipte yapıldı. Nisan-Mayıs 2019 aylarında Tıp Fakültesi (n=413) ve
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde (n=274) öğrenim görmekte olan 687 öğrenci üzerinde gerçekleştirildi.
Araştırmada sosyodemografik özellikler anket formu, sürdürülebilir beslenme ve çevre ilişkisi anket
formu ile Akdeniz diyeti uyum ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde ki-kare testi, Mann Whitney-U testi,
Kruskall-Wallis testi kullanıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme kavramını duyma oranları Tıp
öğrencilerine göre yüksek bulundu (p<0,001). Katılımcıların %95,2’sinin sürdürülebilir beslenme ile
ilgili daha önce bir eğitim almadığı saptandı. Her iki bölüm öğrencilerinin de sürdürülebilir beslenme
kavramını en az oranda ekolojik boyutuyla (Tıp:%27,8; Beslenme ve Diyetetik:%25,5) ele aldıkları tespit
edildi. Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin Tıp öğrencilerine göre Akdeniz diyetine uyumlarının anlamlı
olarak daha yüksek olduğu saptandı (p<0,001).
Sonuç: Öğrencilerin yarısından fazlasının sürdürülebilir beslenme kavramını daha önce duymadığı tespit
edildi. Öğrencilerin en düşük oranda sürdürülebilir beslenmeyi çevre boyutuyla ele aldıkları görüldü.
Katılımcıların Akdeniz diyetine düşük düzeyde uyum gösterdiği saptandı
Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, Diyet, Çevre, Sürdürülebilirlik.
ABSTRACT
Aim: IIn this study, it was aimed to evaluate the level of knowledge of university students studying in the
field of health in sustainable nutrition and environment and their adherence with the Mediterranean diet.
Methods: This study was conducted in a cross-sectional type. It was conducted on 687 students studying
at the Faculty of Medicine (n=413) and the Department of Nutrition and Dietetics (n=274) in AprilMay 2019. In the research, sociodemographic characteristics questionnaire form, sustainable nutrition and
environmental relationship questionnaire form and Mediterranean diet adherence screener were used. In
the analysis of the data, chi-square test, Mann Whitney-U test, Kruskall-Wallis test were used. p<0,05 was
accepted significant.
Results: The rate of hearing of Nutrition and Dietetics students on the term of sustainable nutrition was
higher than that of Medical students (p<0,001). It was determined that 95,2% of the participants did not
receive education on sustainable nutrition. It was determined that students of both departments dealt with
the concept of sustainable nutrition at least with its ecological dimension (Medicine: 27,8%; Nutrition and
Dietetics: 25,5%). Adherence of Nutrition and Dietetics students with Mediterranean diet was found to be
significantly higher than that of medical students (p<0,001).
Conclusion: It has been determined that more than half of the students had not heard of the concept of
sustainable nutrition before. It was determined that the students dealt with sustainable nutrition with the
environmental dimension at the lowest rate. It was found that the participants had a low adherence to the
Mediterranean diet.
Key words: Mediterranean diet, Diet, Environment, Sustainability.
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GİRİŞ
Sürdürülebilirlik,
yaşadığımız
sınırlı
çevresel
kaynakların daha verimli kullanılması ile beslenme ve çevre
ilişkisinin merkezinde yer alan bir terimdir. Beslenmenin
sürdürülebilirliği ve çevresel değişimler birbiri ile ilişkilidir
(1). Besin üretim, işleme, dağıtım ve tüketim aşamalarının
arazi kullanımı, su tüketimi, sera gazı salınımı sebebiyle sağlık
ve çevre üzerinde etkileri vardır (2). Gıda ve Tarım Örgütü,
sürdürülebilir beslenmeyi; “Sürdürülebilir diyetler, şimdiki
ve gelecek nesillerde sağlıklı bir yaşam için besin ve beslenme
güvencesine katkıda bulunan düşük çevresel etkilere sahip
diyetlerdir. Sürdürülebilir diyetler, biyolojik çeşitliliğe ve
ekosisteme karşı koruyucu, saygılı, kültürel olarak kabul
edilebilir, ulaşılabilir, ekonomik açıdan uygun ve satın
alınılabilir; beslenme açısından yeterli, güvenli, sağlıklı; doğal
ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanan diyetlerdir.”
olarak tanımlamıştır (3).
Akdeniz diyeti, kısmen sürdürülebilir bir beslenme
modelini temsil eder. Akdeniz diyeti; besin kalitesini sağlayan
biyoçeşitliliğe sahip, farklı besin hazırlama yöntemlerini
içeren, sağlığa faydalı etkileri olan zeytinyağı, balık, meyve,
sebze, kurubaklagil ve fermente süt ürünlerini içeren, kültürel
ve geleneksel bağları olan, mevsimselliğe uygun, doğaya
saygılı ve hayvansal ürünleri az içeren bir beslenme modeli
olması nedeniyle çevre üzerinde etkileri düşüktür (4).
Sağlık profesyonelleri, mevcut beslenme sistemini çevresel,
sosyal ve sağlık etkileri bir bütün olarak değerlendirmelidirler.
Toplum sağlığına yönelik risk faktörleri; fiziksel çevre,
kültürel çevre ile insanların buradaki varlıklar ve sistemler
üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır (5). Bu çalışmada
sağlık alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin
sürdürülebilir beslenme ve çevre hakkında bilgi düzeyleri
ile sürdürülebilir beslenme modeli olan Akdeniz diyetine
uyumlarını değerlendirmek amaçlandı.

Akdeniz diyeti uyum ölçeği, Martinez-Gonzalez et al.
(6) çalışmasına göre her ‘hayır’ cevabı 0, ‘evet’ cevabı 1 puan
olarak 0-14 puan aralığında değerlendirildi. Toplam puanının
7 ve üzerinde olması uyumun kabul edilebilir olduğunu, 9 ve
üzerinde olması ise uyumun yüksek olduğunu göstermektedir
(6). Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasında Cronbach
Alpha katsayısı 0,829 olarak bildirilmiştir (7). Çalışmada İlaç
ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 2020/2799
sayılı onay alındı. Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanlığından yazılı izinler alındı. Katılımcılar
anket başlangıcındaki açıklamayla bilgilendirildi. Çalışmaya
katılmaya gönüllü olanlar anket formunu doldurdu.
İstatistiksel Analiz
Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS (Statistical
Package for Social Sciences)18.0 programında analiz edildi.
Tanımlayıcı analizlerde kategorik veriler frekans ve yüzde
olarak, sayısal veriler aritmetik ortalama, standart sapma veya
ortanca, minimum, maksimum değerleri kullanıldı. Normal
dağılıma uygunluk Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk
testleri ve histogram grafiğiyle incelendi. Kategorik verilerin
karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Sayısal verilerde
iki grubun karşılaştırılmasında Mann Whitney-U testi, üç ve
üzeri gruplarda Kruskall-Wallis testi kullanıldı. Anlamlılık
sınırı p<0,05 kabul edildi.
BULGULAR
Araştırmaya katılan 687 öğrencinin %72,5’i kadın, %27,5’i
erkek olup; yaşları 22±2,0 yıl olarak tespit edildi. Bireylerin
%60,1’i Tıp, %39,9’u Beslenme ve Diyetetik öğrencisiydi. Tıp
öğrencilerinin %52,3’ü 3.sınıfta, % 47,7’si 6.sınıfta öğrenim
görmekteydi. Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin %24,8’i
1.sınıf, %28,5’i 2.sınıf, %24,8’i 3.sınıf ve %21,9’u 4.sınıfta
öğrenim görmekteydi. Öğrencilerin ortalama boy uzunlukları
167,5±8,2 cm; ortalama vücut ağırlıkları 63,1±12,2 kg olarak
saptandı. Sürdürülebilirlik kavramını Beslenme ve Diyetetik
öğrencilerinin %89,8’i, Tıp öğrencilerinin %65,6’sı daha
önce duyduğunu belirtti. Sürdürülebilir beslenme kavramını
ise Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin %65,3’ü, Tıp
öğrencilerinin %24,5’i daha önceden duyduklarını belirtti.
Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin sürdürülebilirlik
kavramını duyma oranlarının Tıp öğrencilerinden yüksek
olduğu tespit edildi (x2= 51,646 p<0,001). Tıp öğrencilerinin
sürdürülebilir beslenme kavramını duymama durumlarının
Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinden istatistiksel olarak
yüksek olduğu saptandı (x2= 113,968 p<0,001).
Katılımcıların lisans eğitimleri sırasında %95,2’sinin
sürdürülebilir beslenmeyle ilgili eğitim almadığı tespit edildi.
Bölümler arasında eğitim alma durumunda fark saptanmadı
(x2= 1,413 p=0,235). Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin
%93,1’i ile Tıp öğrencilerinin %55,9’u sürdürülebilir beslenme
konulu eğitim almak istediklerini belirtti. Beslenme ve

YÖNTEMLER
Araştırma Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde kesitsel tipte yapıldı.
Araştırmanın evrenini Tıp Fakültesi 3. ve 6. sınıf öğrencileri
ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1,2,3 ve 4.sınıfta aktif
olarak öğrenim gören 860 öğrenci oluşturdu. Nisan–Mayıs
2019 tarihleri arasında tüm evrene ulaşılması hedeflenen
çalışma 687 (%79,8) öğrenciyle tamamlandı. Araştırmada
araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan yaş,
bölüm, sınıf, cinsiyet, boy, ağırlık sorularını içeren 6 soruluk
sosyodemografik özellikler formu; sürdürülebilirlik ve
sürdürülebilir beslenme kavramlarını duyum, sürdürülebilir
beslenmenin içermesi gereken özelikler, sürdürülebilir
beslenme konulu eğitim durumunu içeren 5 soruluk
sürdürülebilir beslenme ve çevre ilişkisi anket formu ve
Akdeniz diyeti uyum ölçeği kullanıldı.
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Tablo 1. Katılımcılara Göre Sürdürülebilir Beslenmenin İçermesi Gereken Özellikler*

Sağlıklı yaşamı teşvik etmeli
Düşük çevresel etkili olmalı
Ekonomik olmalı
Yerel besinleri içermeli
Mevsim besinlerini içermeli
Kültürel ve etnik tercihlere uygun olmalı		
Besin ve besin ögesi ihtiyaçlarını karşılamalı
Besin güvenliğini sağlamalı
Erişilebilir besinleri içermeli

Tıp			
Fakültesi
s
%
395
95,6
115
27,8
290
70,2
164
39,7
250
60,5
167
40,4		
298
72,2		
254
61,5
258
62,5

		
p

x²		
270
70
215
139
186
157
228
214
217

98,5
25,5
78,5
50,7
67,9
57,3		
83,2		
78,1
78,2

4,464
0,442
5,756
8,115
3,838
18,797		
11,223		
20,904
20,601

0,035
0,506
0,016
0,004
0,050
<0,001
0,001
<0,001
<0,001

*Katılımcılar birden fazla cevap işaretlemişlerdir.

Diyetetik öğrencilerinin eğitim isteklerinin istatistiksel olarak
Tıp öğrencilerinden yüksek olduğu saptandı (x2= 54,710
p<0,001). Her iki bölümdeki öğrencilerde sürdürülebilir
beslenmenin en yüksek oranda, sağlıklı yaşamı teşvik etmesi
gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir beslenmenin sağlıklı yaşamı
teşvik etme (p=0,035), besin ve besin ögesi ihtiyaçlarını
karşılama (p=0,001), ekonomik olma (p=0,016), yerel
besinleri içerme (p=0,004), kültürel ve etnik tercihlere uygun
olma (p<0,001), besin ve besin öğesi ihtiyaçlarını karşılama
(p=0,001), besin güvenliğini sağlama (p<0,001), erişilebilir
besinleri içerme (p<0,001) özelliklerini içermesi gerektiği
cevabının Beslenme ve Diyetetik öğrencileri tarafından Tıp
öğrencilerinden istatistiksel olarak daha yüksek oranda
işaretlendiği saptandı. Her iki bölümde de en düşük oranda
düşük çevresel etkili olmalı cevabı verildi. Bölümler arası
istatistiksel farklılık saptanmadı (Tablo 1).
Katılımcıların Akdeniz diyeti uyum puanları 6(0-13) olarak
saptandı. Akdeniz diyeti uyum puanları Tıp öğrencilerinde
6(0-11), Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinde 7(2-13)
olarak tespit edildi. Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin

Tıp öğrencilerine göre Akdeniz diyetine uyumlarının yüksek
olduğu saptandı (p<0,001). Katılımcıların Akdeniz diyetine
uyumlarının %51,8’inin düşük, %33,6’sının kabul edilebilir,
%14,6’sının ise yüksek olduğu saptandı. Beslenme ve Diyetetik
öğrencilerinin Akdeniz diyetine yüksek uyum oranının Tıp
öğrencilerinden yüksek olduğu tespit edildi (x2= 22,717
p<0,001). Tıp öğrencilerinin sınıfları ile Akdeniz diyetine
uyum düzeylerinde farklılık bulunmadı (p=0,716). Beslenme
ve Diyetetik öğrencilerinde 3. ve 4.sınıfa yaklaştıkça diyete
uyumun daha yüksek olduğu saptandı. (p<0,001) (Tablo 2).
Sürdürülebilirlik kavramını daha önce duyan öğrencilerle
Akdeniz diyetine uyumları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmazken (p=0,143), sürdürülebilir
beslenme kavramını daha önce duyanların Akdeniz diyetine
uyumlarının daha yüksek olduğu saptandı (p=0,001) (Tablo
3).
TARTIŞMA
Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması-2017’de 19-30 yaş
arası kadınların ortalama boyları 160,5 cm, ağırlıkları 62,3

Tablo 2. Katılımcıların Sınıfları ile Akdeniz Diyetine Uyum Durumları
Akdeniz
Diyetine		
Düşük			
Uyum			
Tıp Fakültesi
3.Sınıf
6.Sınıf
Toplam
Beslenme ve
Diyetetik Bölümü
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
Toplam

s

Akdeniz		Akdeniz			
Diyetine		Diyetine
Kabul			
Yüksek
Edilebilir		Uyum
Uyum
%		s
%		s
%

122
118
240

50,8
49,2
100,0

70
61
131

53,4
46,6
100,0

24
18
42

41
31
32
12
116

35,3
26,7
27,6
10,3
100,0

21
34
20
25
100

21,0
34,0
20,0
25,0
100,0

6
13
16
23
58

3

x²

p

57,1
42,9
100,0

0,669

0,716

10,3
22,4
27,6
39,7
100,0

29,943

<0,001

Sürdürülebilirlik ve akdeniz diyeti
Tablo 3. Katılımcıların Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Beslenme Kavramını Duyumları ile Akdeniz Diyetine
Uyumları
Akdeniz			
Diyetine		
Düşük			
Uyum			
Sürdürülebilirlik
kavramını		
duyma durumu		
Sürdürülebilir		
beslenme kavramını
duyma durumu		

Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır		
Toplam

s
257
99
356
123
233
356

Akdeniz		
Akdeniz
Diyetine		
Diyetine
Kabul			
Yüksek
Edilebilir		
Uyum
Uyum
%		s
%		s
%
72,
180
77,9
80
75,3
27,8
51
22,1
20
24,7
100,0
231
100,0
100
100,0
34,6
103
44,6
54
54,0
65,4
128
55,4
46
46,0
100,0
231
100,0
100
100,0

kg ve erkeklerin boyları 174,7 cm, ağırlıkları 76,7 kg olarak
bildirilmiştir (8). Literatürde Tıp öğrencileri ile Beslenme
ve Diyetetik öğrencileriyle yapılan bazı çalışmalarda
öğrencilerin vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları benzer
olarak bildirilmiştir (9,10). Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
beslenme kavramlarında farkındalıkla ilgili çalışmalar sınırlı
olup lisans düzeyinde beslenme eğitimi alan katılımcıların bu
kavramları duyumlarına ilişkin benzer sonuçlar bildirilmiştir.
Burkhart et al. (11) Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinde
sürdürülebilirlik kavramını daha önceden duyma oranının
%97,0 olup çoğu öğrencinin sürdürülebilirliğin beslenmede
önemli olduğunu düşündüğünü bildirmiştir. Özen Ünal (12)
Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin %58,6’sının daha önce
sürdürülebilir beslenme kavramını duyduğunu bildirmiştir.
Gülsöz (13) çalışmasında 20 yaş ve üzeri öğrenci olmayan
farklı sosyodemografik özelliklere sahip katılımcıların
sürdürülebilir beslenme kavramını duyma oranının %24,3
olduğunu bildirmiştir.
Diyetetik eğitimi konulu bir çalışmada eğitimcilerin
%68,0’i sürdürülebilirlik eğitim teknikleriyle ilgilendiği
bildirilmiştir (14). Lisans düzeyinde beslenme eğitimi alan
öğrencilere uygulanan besin sürdürülebilirlik modülünün
çevresel okuryazarlık tutumlarını arttırdığı saptanmıştır
(15). Çalışmamızda katılımcıların sürdürülebilir beslenme
ile ilgili eğitim istek oranı yüksek bulundu. Beslenme ve
Diyetetik öğrencilerinin Tıp öğrencilerinden eğitim istek
durumlarının yüksek olması mesleki ilgi alanlarından
kaynaklanabilir. Çalışmamızda her iki bölüm öğrencilerinin
de sürdürülebilir beslenmeyi öncelikle sağlık ve ekonomik
olarak değerlendirdikleri saptanmıştır. Bu durum
öğrencilerin sağlık eğitimi almaları ve ekonomik düzeylerinin
iyi olmamasından kaynaklanabilir. Sağlık profesyonellerinin
çevresel konular ve uygulamaları hakkında literatürde
çalışmalar bulunmaktadır. Heidelberger et al. (16)
uygulamalarında çevresel konuları dahil eden diyetisyenlerin
oranını %47,0 olarak bildirmiştir. Başka bir çalışmada

x²

p

3,886

0,143

14,347

0,001

diyetisyenlerin %38,0’nin diyeti iklim değişikliğini etkileyen
bir faktör olarak değerlendirdiği bildirilmiştir (17). Sarfaty
et al. (18) doktorların %88,0’inin iklim değişikliğinin direkt
hasta bakımı ile ilgili olduğunu düşündüğünü belirtirken,
%71,0’inin bu konuda nasıl bir yaklaşımda bulunacaklarını
bilmediğini bildirmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin en az
olarak seçtikleri sürdürülebilir beslenmenin düşük çevresel
etkili olma özelliği ile bölümler arasında istatiksel fark
saptanmamıştır. Literatürde sağlık bilimleri öğrencileriyle
çevresel tutumları arasında farklar bildirilmiştir. Çelik ve
ark. (19) Tıp öğrencilerinin çevresel tutumlarının Hemşirelik
öğrencilerinden yüksek olduğunu bildirmiştir. Ulas Kadıoğlu
ve Uncu (20) Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin çevre
sorunlarına yönelik tutumlarının Hemşirelik öğrencilerinden
yüksek olduğunu bildirmiştir. Çevre yanlısı davranışların
sağlıklı bilinçli diyetle ilişkili olduğu fakat çevre yanlısı
tutumlar ve davranışlar arasında güçlü bir ilişki bulunmadığı
bildirilmiştir (21).
Şahin Bayram ve Aktaş (22) farklı fakülte öğrencileriyle
yaptıkları çalışmada, katılımcıların %45,0’inin Akdeniz
diyeti kalitesinin düşük olup Tıp ile Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin Akdeniz Diyeti kalitelerinin diğer fakülte
öğrencilerinden yüksek olduğu bildirmiştir. Çalışmamızda
Akdeniz diyeti uyum düzey ve puanları, Beslenme ve Diyetetik
öğrencilerinde Tıp öğrencilerinden yüksek bulunmuştur.
Ancak Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin %42,3’ünün
Akdeniz diyetine düşük uyum gösterdiği saptanmıştır. Bu
durum beslenme eğitimi almanın Akdeniz diyetine uyumu
arttırdığını ve teorik bilgi ile davranışlar arasında uyuşmazlık
olduğunu gösterebilir. Literatürde ülkemizde dahil olmak
üzere Akdeniz ülkelerindeki yapılan çalışmalarda üniversite
öğrencilerinin düşük oranda Akdeniz diyetine yüksek uyum
gösterdiği, Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin ise Akdeniz
diyetine uyumlarının diğer bölüm öğrencilerinden yüksek
olduğu bildirilmiştir (23-26).
Baydemir ve ark. (27) Tıp öğrencilerinin Akdeniz diyeti

4

MEVLANA TIP BİLİMLERİ

skorlarının %42,7’sinin yetersiz, %2,3’ünün iyi düzeyde
olduğunu bildirmiştir. Fiore et al. (28) Tıp öğrencilerinin
sınıflarının ilerlemesiyle Akdeniz diyetine uyumları
arasında fark olmadığını bildirmiştir. Çalışmamızda da Tıp
öğrencilerinin son sınıfa yaklaşmaları ile Akdeniz diyetine
uyumları arasında istatistiki fark bulunmamıştır. Madencioğlu
(29) Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin Akdeniz diyetine
%30,8’inin düşük ve %1,5’inin yüksek uyum gösterdiklerini
bildirmiştir. Öğrencilerin son sınıfa yaklaştıkça Akdeniz
diyetine uyumlarının azaldığını saptamıştır (29). Nikolajuk et
al. (30) Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin Akdeniz diyeti
konusunda yüksek düzey bilgiye sahip olduklarını fakat bu
bilgilerini beslenmelerinde uygulamadıklarını bildirmiştir.
Çalışmamızda Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin son sınıfa
yaklaştıkça Akdeniz diyetine uyumun arttığı saptanmıştır.
Beslenme bilgisinin artmasının Akdeniz diyetine uyumu
arttırdığı düşünülebilir. Ancak bu artışın yeterli olmadığı
gözlenmektedir. Çalışmamızda sürdürülebilir beslenme
kavramını duyma ile Akdeniz diyetine uyum arasında anlamlı
ilişki saptanması kavramı duyanların bunu uygulamalarına
yansıttığını gösterebilir.
Sonuç olarak, öğrencilerin sürdürülebilir beslenme bilgi
durumları ile Akdeniz diyetine uyumları düşük bulunmuştur.
Hem kendi sağlıkları için hem de toplumda örnek model
olacaklarından sürdürülebilir beslenme bilgi düzeyleriyle
Akdeniz diyeti uygulamalarının arttırılması gerekmektedir.
Toplum beslenmesi derslerine sürdürülebilir beslenme
konusu eklenebilir. Öğrencilerin kolay ulaşabileceği kantin
ve yemekhanelerde sürdürülebilir menü seçenekleri
geliştirilebilir.
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